
 الِليدِ  َ ْ َ  اِ  ِفي الُلِ يدِ  الُلْ َتَ  ِ الَتْدِليُل َعَلى 
 :داللي ملنى
 .()عام كل لتكرره العود من مشتق
 :الليد صالة   م
 :أقوال ثالثة على حكمها يف واختلفوا مشروعيتها على العلماء اتفق

 .واجبة أهنا -ٔ
 .الباقني عن سقطت بعضهم هبا قام لو الكفاية على واجبة أهنا -ٕ
 .مؤكدة سنة أهنا -ٖ
 -. اهلل رمحو - تيمية ابن اإلسالم شيخ قول وىذا ؛()األول القولىو  :وال اجح
 :وقته 
 وينتهي الكراىة وقت مضي بعد أي رمح قيد الشمس ارتفاع بعد العيد صالة وقت يبدأ
 .()الشمس بزوال
 : دائه  م  ن
 .()حلاجة إال املسجد يف صلىت وال املصلى يف العيدين صالة تصلى أن السنة

                                                           

 . ينظر لسان العرب والقاموس احمليط((
أَْن ُُنرَِج يف الِعيَدْيِن الَعَواِتَق، - النَّيِبَّي : يََيْعِ  –أََمَرنَا ):  َعْن أُمِّم َعِطيَّية؛ قَاَلتْ َما َجاءَ : والدليل ((

ْسِلِمنيَ 
ُ
ويف رِوايٍة َعْن َحْفَصَة بِْنَت ِسريِيَن، َعْن أُمِّم . (َوَ َواِت ااُُدوِر، َوأََمَر احلُيَّيَ  أَْن يََيْعَتزِْلَن ُمَصلَّيى امل

َُ بَّي َُة، َوالِبْكرُ ): َعِطيَّيَة قَاَلتْ 
احلُيَّيُ  ََيُْرْجَن ِفيُكنَّي َخْلَف ): قَاَلتْ . (ُكنَّيا نَُيْؤَمُر بِااُُروِج يف الِعيَدْيِن، َوامل

 .واللفظ لو (890)، ومسلم (974)أخرجو الب اري . (النَّياِس، يَُكبَيِّمْرَن َمَ  النَّياسِ 
 َمَ  النَّياِس يف َخرََج َعْبُد اهلِل ْبُن ِبْسٍر َصاِحُب َرُسوِل اهلِل : َعْن يَزِيِد ْبِن ُ َرْيٍ الرُّرَحِبِّم قَالَ : والدليل ((

َوَ ِلَك ِحنَي . (ِإنَّيا ُكنَّيا َقْد فَيَرْ َنا َساَعتَيَنا َىِذهِ ): يََيْوِم ِعيِد ِفْطٍر أَْو َأْ َ ى، فَ َْنَكَر ِإْبطَاَء اإِلَماِم، فَيَقالَ 
ص يح سنن أيب )، وص  و األلباين يف (1317)، وابن ماجو (1135)أخرجو أبو داود . (التَّيْسِبيح

 (.210-1: داود
(  ِإَ   َواأَلْ َ ى الِفْطرِ  يََيْومَ  ََيْرُجُ   َرُسوُل اهللِ  َكانَ  ):قَالَ   ااُْدرِيِّم  َسِعيدٍ  َأيب  َعنْ  :والدليل (

َصلَّيى
ُ
 َكاَن ِإَ ا أَنَّي َرُسوَل اهلِل : َوَعِن اْبِن ُعَمرَ  .(956)رواه الب اري . )الصَّياَلةَ  بِوِ  يََيْبَدأُ  َشْيءٍ  فََ وَّيلُ  امل

َها َوالنَّياُس َورَاَءُه، وََكاَن يََيْفَعُل َ ِلَك يف السَّيَفِر،  َخرََج يََيْوَم الِعيِد أََمَر بِاحَلْربَِة فَيُتوَ ُ  بََينْيَ يََدْيِو، فَيُيَصلِّمي إِلَيَيْ



 :الليد وآداب سنن
 ).)ااروج قبل الغسل .ٔ
).الثياب أحسن ولبس التجمل .ٕ ) 
 .()الطريق خمالفة .ٖ
 .()العيد أيام يف التكبري .ٗ

                                                                                                                                                                      

اَمُو يََيْوَم الِفْطِر َوالنَّيْ ِر ُ َّي ُيَصلِّميأَنَّي النَّيِبَّي : َويِف رَِوايَةٍ . َفِمْن َ َّي اِتَّيََذَىا األَُمرَاءُ  َويف .  َكاَنْت تَُيرَْكُز احَلْربَُة ُقدَّي
َهاَكاَن النَّيِبُّر : رَِوايَةٍ  َصلَّيى بََينْيَ يََدْيِو فَيُيَصلِّمي إِلَيَيْ

ُ
َصلَّيى َوالَعنَيزَُة بََينْيَ يََدْيِو ُُتَْمُل َوتَُيْنَصُب بِامل

ُ
.  يََيْغُدو ِإَ  امل

، ومسلم (973: )، وحديث(494): أخرجو الب اري يف موا  ، واللفظ والروايات لو حديث
(501.) 
اْ َتِسْل ُكلَّي يََيْوٍم ِإْن ِشْئَت،  ):َسَ َل َرُجٌل َعِليًّيا َرِ َي اهللُ َعْنُو َعِن اْلُغْسِل، قَالَ  ):َعْن  َاَ اَن قَالَ  ()

رواه . (يََيْوَم ااُُْمَعِة، َويََيْوَم َعَرَفَة، َويََيْوَم النَّيْ ِر، َويََيْوَم اْلِفْطرِ  ):اَل، اْلُغْسُل الَّيِذي ُىَو اْلُغْسُل، قَالَ : فَيَقالَ 
 .)1/177:اإلرواء) وص  و األلباين يف ،(6124)البيهقي 

( َرٍق تَُيَباُع يف السُّروِق فََ َخَذَىا فَ ََتى : قَالَ عن عبد اهلل بن ُعَمَر : والدليل (  َأَخَذ ُعَمُر ُجبَّيًة ِمْن ِإْسَتبَيْ
َا َىِذِه :فَيَقاَل يَا َرُسوَل اللَّيِو ابَيَتْ  َىِذِه ََتَمَّيْل هِبَا لِْلِعيِد َواْلُوُفوِد فَيَقاَل َلُو َرُسوُل اللَّيِو  هِبَا َرُسوَل اللَّيِو   ِإَّنَّي

ى التَّيَجُمِل لِلِعيِد َلَكَنُو أَْنَكَر َعِليِو لَ ُعَمَر عَ  فَ َقَيرَّي النَّيِبُّر (. 948)رواه الب اري (. لَِباُس َمْن ال َخالَق َلوُ 
 ُمتَيَقرِرةً  َعاَدةً  َكانَ  الِعيدِ  يَومَ  التَّيَجُملَ  أَنَّي  ُعِلمَ  ِمْنوُ ): السِّمْنِديُّر  الَعالَّيَمةُ  قَالَ  .ِشرَاَء َىِذِه ااُّرَبِة ألَنََيَها ِمْن َحرِيرٍ 

نَيُهْم،  .اىَي.(181\3:حاشية السندي على النسائي) .(بََيَقاُؤَىا فَيُعِلمَ  ،النَّيِبُّر  يَُيْنَكْرَىا وَ َْ  بََييَيْ
( ُهَما قَالَ : والدليل (  ِإَ ا َكاَن يََيْوُم ِعيٍد َخاَلَف َكاَن النَّيِبُّر ) :َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَّيِو َرِ َي اللَّيُو َعنَيْ

 (.986)رواه الب اري . (الطَّيرِيقَ 
أَنَّي َرُسوَل اهلِل )عن الزىري : والدليلالتَّيْكِبرُي ُمْسَتَ ٌب يف لَيَلِة ِعيِد الِفْطِر، َواأَلْمُر يف ِصَفِتِو َواِسٌ ،  ()
   َُصلَّيى، َوَحَّتَّي يََيْقِضي الصَّيالَة، فَِإَ ا َقضى الصَّيالَة قَط

َكاَن َْيرُِج يََيْوَم الِفْطِر فَيُيكِّبِّم َحَّتَّي يَْ ِت امل
إسناُده ص يح ): (171:الص ي ة) قال األلباين يف ،(6521) رواه ابن أيب شيبة يف مصنفو ،(التَّيْكِبريِ 

ويف احلديث دليل على مشروعية ما جرى عليو عمل : )، وقال أيًضا(مرسل، لو شاىد موصول يتقوَّيى بو
املسلمني من التكبري جهرًا يف الطريق إ  املصلى، وإن كان كثريًا منهم بدؤوا يتساىلون هبذه السنة، حَّت 

، و لك لضعف الوا ع الدي  منهم، وخجلهم من الصدع بالسنة !!كادت أن تصبح يف خِّب كان 
وممَّيا حيسن التذكري بو يف ىذه املناسبة أن ااهر بالتكبري ىنا ال ُيشرع فيو االجتماع : )، وقال(وااهر هبا

 . اىَي. (عليو بصوت واحد كما يفعلو البع ، وكذلك كل  ِكر ُيشرع فيو رف  الصوت



 .()حلاجة إال الركوب وعدم للمصلى املشي يست ب .٘
 .()يرج  حَّت األ  ى يف األكل وعدم ()الفطر يف ااروج قبل ّترات أكل .ٙ
 ).)الصبح صالة بعد العيد صالة إ  ااروج السنة .ٚ

                                                           

( ِمَن السُّرنَّيِة أَْن َِتْرَُج ِإَ  اْلِعيِد َماِشًيا َوأَْن تَْ ُكَل َشْيًئا قَيْبَل أَْن ): َعْن َعِليِّم ْبِن َأيب  َاِلٍب، قَالَ : والدليل (
َواْلَعَمُل َعَلى َىَذا احلَِْديِث ِعْنَد :  الرتمذي قَاَل أَبُو ِعيَسى.، وحسنو األلباين(530)رواه الرتمذي . (َِتْرُجَ 

. َأْكَثِر أَْىِل اْلِعْلِم َيْسَتِ بُّروَن أَْن ََيْرَُج الرَّيُجُل ِإَ  اْلِعيِد َماِشًيا َوأَْن يَْ ُكَل َشْيًئا قَيْبَل أَْن ََيْرَُج ِلَصاَلِة اْلِفْطرِ 
 .َوُيْسَتَ بُّر أَْن اَل يََيرَْكَب ِإالَّي ِمْن ُعْذرٍ : قَالَ وَ 

( .. ال يََيْغُدو يََيْوَم اْلِفْطِر َحَّتَّي يَْ ُكَل َّتَرَاٍت  َكاَن َرُسوُل اللَّيِو ) :َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَالَ : والدليل (
 (.953)الب اري رواه . (َويَْ ُكُلُهنَّي ِوتَيرًا

 (  َكاَن اَل ََيْرُُج يَوَم الِفْطِر َحَّتَّي يَْ ُكَل، وََكاَن اَل يَْ ُكُل يَوَم أَنَّي َرُسوَل اهلِل )َعْن بَُيَريَدَة؛ : والدليل (
 .، وص  و األلباين(1756)رواه ابن ماجو . (النَّيْ ِر َحَّتَّي يََيْرِج ْ 

(  ِإَ   الِفْطِر َواأَلْ َ ى يََيْومَ  ََيْرُجُ   َرُسوُل اهللِ  َكانَ ) :قَالَ   َسِعيٍد ااُْدرِيِّم  َأيب  َعنْ  : والدليل(
َصلَّيى

ُ
-: َرمِحَُو اهللُ -قَاَل الَعالَمة اْبُن ُعثَيِمني . (956)رواه الب اري . )الصَّياَلةَ  بِوِ  يََيْبَدأُ  َشْيءٍ  فََ وَّيلُ  امل
لِيُل َعَلى ُسِنيَّيِة ااُُروِج بََيْعَد َصاَلِة الصُّرْبِح َما يَِلي)  :َوالدَّي

َصلَّيى ِإَ ا  ََلَعْت الشَّيْمُس َوَيَُِد النَّياَس َقْد ؛ أِلَنَّي النَّيِبَّي َعَمُل الصَّيَ ابَِة  - أ
ُ
 َكاَن ََيْرُُج ِإَ  امل

 .َحَضُروا، َوَىَذا َيْستَيَلزُِم أَْن َيُكونُوا َقد تَيَقَدُموا
 .َوأِلَنَّي َ ِلَك َأْسَبَق ِإَ  ااَّيرْيِ  - ب
ْسِجَد َوانَيَتَظَر الصَّياَلَة؛ فَِإنَُو اَل يََيزَاُل يف َصاَلةٍ  - ت

َ
 .َوأِلَنَُو ِإَ ا َوَصَل امل

نُو ِمَن اإِلَماِم، ُكُل َىِذِه الِعَلَل َمْقُصوَدٌة يف الشَّيرْعِ  - ث الشرح . )(َوأِلَنَُو ِإَ ا تَيَقدَّيَم حَيُْصُل َلُو الدُّر
 (.164-163\5:املمت 

 



 .()املباح اللهو يف والرتخيص عامة واملسلمني خاصة بواألقار لألىل التوسي  .ٛ
 ).)متطيبات  ري مت جبات العيد مصلى إ  النساء خروج .ٜ
 .()املسلمني دعوة ليشهدوا املصلى إ  الصبيان خروج .ٓٔ

 :تنبيه ت
 .()-املصلى يف -بعدىا وال العيد صالة قبل يصلى ال أن السنة -ٔ
 .()العيد لصالة إقامة وال أ ان ال أنو السنة -ٕ

                                                           

(  َوِعْنِدي َجارِيََيَتاِن تَُيَغنَيِّمَياِن َدَخَل َعَلّي َرُسوُل اللَّيِو  :ا قَاَلتْ َرِ َي اللَّيُو َعْنوَ  َعاِئَشةَ  َعنْ : والدليل (
ِمْزَمارَُة الشَّيْيطَاِن ِعْنَد : بِِغَناِء بَُيَعاَث فَاْ َطَجَ  َعَلى اْلِفرَاِا َوَحوَّيَل َوْجَهُو َفَدَخَل أَبُو َبْكٍر فَانَيتَيَهَرين، َوقَالَ 

َويف رَِوايٍَة .  فَيَلمَّيا َ َفَل َ َمْزتَُيُهَما َفَ َرَجَتا،(َدْعُهَما): ، فَيَقالَ  فَ َقَيَبَل َعَلْيِو َرُسوُل اللَّيِو َرُسوِل اللَّيِو 
 ،(949 )للب اري الرواياتان. (ِإنَّي ِلُكلِّم قَيْوٍم ِعيًدا َوَىَذا ِعيُدنَا يَا أَبَا َبْكرٍ : )قَاَل َرُسوُل اهلِل : أُْخَرى

 الِعَيالِ  َعَلى التَّيوِسَعةِ  َمْشُروِعيَّيةِ : الَفَوائِد ِمنَ  احَلِديثِ  َويف )-: اهللُ  َرمِحَوُ  -َحَجرٍ  اْبنُ  احلَاِفظُ   قَالَ (.952)و
 َعنْ  اإِلْعرَااَ  َوأَنَّي  الِعَباَدِة، ُكْلفِ  ِمنْ  البَّيَدنِ  َوتَيْرِويحِ  النَيَّيْفسِ  َبْسطُ  َ ُمْ  حَيُْصلُ  َما بِ َنَيَواعِ  اأَلْعَيادِ  أَيَامِ  يف 

 (.443\2:الباري فتح). (الِدينِ  ِشَعارِ  ِمنْ  اأَلْعَيادِ  يف  السُّرُرورَ  ِإْ َهارَ  أَنَّي  َوِفْيوِ  أَْوَ ، َ ِلكَ 

( أَْن ُُنرَِج يف الِعيَدْيِن الَعَواِتَق، - النَّيِبَّي : يََيْعِ  –أََمَرنَا ):  َعْن أُمِّم َعِطيَّية؛ قَاَلتْ َما َجاءَ : والدليل (
ْسِلِمنيَ 

ُ
ويف رِوايٍة َعْن َحْفَصَة بِْنَت ِسريِيَن، َعْن أُمِّم . (َوَ َواِت ااُُدوِر، َوأََمَر احلُيَّيَ  أَْن يََيْعَتزِْلَن ُمَصلَّيى امل

َُ بَّي َُة، َوالِبْكرُ ): َعِطيَّيَة قَاَلتْ 
احلُيَّيُ  ََيُْرْجَن ِفيُكنَّي َخْلَف ): قَاَلتْ . (ُكنَّيا نَُيْؤَمُر بِااُُروِج يف الِعيَدْيِن، َوامل

 .واللفظ لو (890)، ومسلم (974)أخرجو الب اري . (النَّياِس، يَُكبَيِّمْرَن َمَ  النَّياسِ 

( نََيَعْم، َوَلْواَل َمَكاين ِمَن :   قَالَ َأَشِهْدَت الِعيَد َمَ  النَّيِبِّم : َحِديُث اْبُن َعبَّياٍس ملَّيا ِقيَل َلوُ : والدليل (
 (.977)رواه الب اري . (الصِّمَغِر َما َشِهْدتُوُ 

( ُهَما–َعِن اْبِن َعبَّياٍس : والدليل (  يف ِعيٍد َفَصلَّيى رَْكَعَتنِي َ ْ ُيَصلِّم َخرََج النَّيِبُّر : قَالَ - َرِ َي اهللُ َعنَيْ
َلُهَما َواَل بََيْعَدُُهَا  .َوُىَو َمْذَىُب اُاْمُهور. (884)، ومسلم (989)رواه الب اري . (قَيبَيْ

ْنزِِل؛ َوالَدلِيل: فَ ئَِدة
َ
َكاَن ):  قَالَ َعْن َأيب َسِعيٍد ااُْدرِيِّم : َوالسُّرنَّية أَْن ُيَصلِّمي رَْكَعتَينْيِ بََيْعَد الِعيِد يف امل

، (1293)رواه ابن ماجو . ( اَل ُيَصلِّمي قَيْبَل الِعيِد َشْيَئاً، فَِإَ ا َرَجَ  ِإَ  َمْنزِلِِو َصلَّيى رَْكَعتَينْيِ َرُسوُل اهلِل 
 .وحسنو األلباين

( َ ْ ): َعْن اْبِن ُجَرْيٍ ، َعْن َعطَاٍء، َعِن اْبِن َعبَّياٍس َوَعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهلِل األَْنَصارِيِّم؛ قَاالَ : والدليل (
َأْخبَيَرين َجاِبُر ْبُن : )ُ َّي َس َْلُتُو بََيْعَد ِحنٍي َعْن َ ِلَك  فََ ْخبَيَرين قَالَ . (َيُكْن يَُيْؤ َّيُن يََيْوَم الِفْطِر َواَل يََيْوَم اأَل َ ى
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 :الليد صالة ص ة
 الثانية ويف اإلحرام تكبرية بعد تكبريات سب  األو  الركعة يف يكِّب ()ركعتان العيد صالة
 ).)السجود من الرف  تكبرية بعد تكبريات  س
 اهلل حيمد كان أنو  مسعود ابن عن وثبت التكبريات بني  كر أي  النِب عن يثبت و 

 .()ىذا يف واس  األمر - اهلل رمحو - عثيمني ابن وقال ()عليو ويث 
 يف  لك يثبت   ألنو العيد تكبريات يف اليدين رف  عدم الراجح أن - اهلل رمحك - اعلم

).اهلل رسول عن ص يح حديث )
  

 .()والقمر ق سورة أو ()والغاشية األعلى سورة العيدين يف يقرأ أن السنة ومن
                                                                                                                                                                      

َعْبِد اهلِل األَْنصارِيُّر؛ أَن اَل أََ اَن لِلصَّياَلِة يََيْوَم الِفْطِر ِحنَي ََيْرُُج اإِلَماُم َواَل بََيْعَدَما ََيْرُُج، َواَل إقَاَمَة، َواَل نَِداَء، 
َوَعْن َجاِبِر ْبِن . واللفظ لو (886)، ومسلم (960)رواه الب اري . (َواَل َشيَء؛ اَل نَِداَء يََيْوَمِيٍذ َواَل ِإقَاَمةَ 

َر َمرَّيٍة َواَل َمرَّيتَينْيِ بَِغرْيِ أََ اٍن َواَل ِإقَاَمةٍ َصلَّيْيُت َمَ  َرُسوِل اهلِل ): َ ُرََة قَالَ  رواه مسلم . ( الِعيَدْيِن َ يَيْ
(887.) 

( َلَها َواَل أَنَّي النَّيِبَّي ): َما َجاَء َعِن اْبِن َعبَّياسٍ : والدليل (  َصلَّيى يََيْوَم الِفْطِر رَْكَعتَينْيِ، َ ْ ُيَصلِّم قَيبَيْ
ْرأَُة ُخْرَصَها َوِسَ ابََيَها

َ
. (بََيْعَدَىا، ُ َّي أََتى النِّمَساَء َوَمَعُو ِباَلٌل، فََ َمَرُىنَّي بِالصَّيَدَقِة، َفَجَعْلَن يَُيْلِقنَي؛ تَُيْلِقي امل

َصاَلُة اأَلْ َ ى ):  قَالَ َوَعْن ُعَمَر . (884)واللفظ لو، ومسلم  (964)الب اري . متفق عليو
َساِفِر رَْكَعَتاِن، َوَصاَلُة اُاُمَعِة رَْكَعَتاِن، َّتَاٌم لَْيَس بَِقْصٍر َعَلى 

ُ
رَْكَعَتاِن، َوَصاَلُة الِفْطِر رَْكَعَتاِن، َوَصاَلُة امل

 (.106-105\3: إرواء الغليل)أخرجو النسائي، وص  و األلباين يف . (ِلَساِن نَِبيِّمُكْم 
(  َكاَن يَُكبَيِّمُر ِمَن الِفْطِر َواأَلْ َ ى يف اأُلوَ  َسْبَ  أَنَّي َرُسوَل اهلِل ): َما َجاَء َعْن َعاِئَشةَ : والدليل (

، وص  و األلباين يف (1149)أخرجو أبو داود . (-ِسَوى َتْكِبرَيِت الرُّرُكوعِ –َتْكِبريَاٍت َويف الثَّيانَِيِة َ َْساً 
التَّيْكِبرُي يف ): قَاَل النَّيِبُّر : َوَعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمرِو ْبِن الَعاِا قَالَ . (112-106\3: إرواء الغليل)

، وحسنو (1151)أخرجو أبو داود . (الِفْطِر َسْبٌ  يف اأُلوَ ، َوَ ٌْس ِمَن اآلِخرَِة، َوالِقرَاَءِة بََيْعَدُُهَا ِكْلتَيْيِهَما
 (.213\1:ص يح سنن أيب داود)األلباين يف 

(  .وقد حسن األلباين إسناده: قال صاحب ّتام املنة (
( اأَلْمُر يف َىَذا َواِسْ ، ِإْن  ََكَر  ِْكرَاً فَيُهَو : َوَ ُْن نََيُقولُ )-: َرمِحَُو اهللُ – قَاَل الَشيُخ الَعاّلَمُة اْبُن ُعثَيِمنَي (

 (.184\5:الشرح املمت . )(َعَلى َخرْيٍ، َوِإْن َكبَيَّيَر ِبُدوِن  ِْكٍر فَيُهَو َعَلى َخرْيٍ 
( لِيِل، َوأَمَّيا احلََنِفيَّية َواحلََنابَِلة يََيَروَن َرفَ  الَيديِن  ( َاِلِكيَّيِة يََيَروَن َعَدْم َرْف  الَيَديِن لَِعَدِم ُوُروِد الدَّي

َمْذَىُب امل
ُهَما–اْستداَلالً بَِعَمل َعبُد اهلِل بُن ُعمر   -.َرِ َي اهللُ َعنَيْ



 يف حديث يصح و - تعا  -اهلل على والثناء باحلمد تفتتح ااطب كسائر العيد خطبة
 .بالتكبري افتتاحها

 بغري خطبة افتتح أنو  النِب عن أحد ينقل  : "اهلل رمحو - تيمية ابن اإلسالم شيخ وقال
 ". لك  ري وال استسقاء وال عيد خطبة ال احلمد
 إنا: ) اهلل رسول قال العيد شهد ملن حضورىا يف والت يري ()الصالة بعد ااطبة وتكون
 أبو رواه(. ليذىب فيذىب أن أحب ومن فليجلس لل طبة َيلس أن أحب فمن ُنطب
 .األلباين وص  و، (1155 )داود

 :()التهنئة
 قولي العيد يوم التهنئة أما: ")ىالفتاو جمموع( يف – اهلل رمحو - تيمية ابن اإلسالم شيخ قال

  لك و و -عليك وأحال –ومنكم منا اهلل تقبل :العيد صالة بعد لقيو إ ا لبع  بعضهم
 ".يفعلونو كانوا أهنم الص ابة من  ائفة عن روي قد فهذا

 :إذا اجتلع الليد والجللة

                                                                                                                                                                      

( َسبِّمِح اْسَم ) يََيْقرَأُ يف الِعيَدْيِن َويف اُاُمَعِة بَيَكاَن َرُسوُل اهلِل : َعِن النَيُّرْعَماِن ْبِن َبِشرٍي قَالَ : والدليل (
وإَ ا اْجَتَمَ  الِعْيُد َواُاُمَعُة يف يََيْوٍم َواِحٍد؛ يَُيْقرَأُ هِبَِما : )قَالَ (. َىْل أتَاَك َحِديُث الَغاِشَيةِ : )، و(َربِّمَك اأَلْعَلى

 (.879)أخرجو مسلم . (أَْيضاً يف الصَّياَلتَينْيِ 
( ؛ قَالَ : والدليل ( َس ََلِ  ُعَمُر اْبُن اَاطَّياِب : َعْن ُعبَيْيِد اهلِل ْبِن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعْتَبَة، َعْن َأيب َواِقٍد اللَّييِثيِّم

ِجيدِ ): ، و(اقَيتَيَرَبِت السَّياَعةُ ): بَي:  يف يََيْوِم الِعيِد  فَيُقْلتُ َعمَّيا قَيرَأ بِِو َرُسوُل اهلِل 
َ
أخرجو . (ق َوالُقْرءاِن امل

 (.891)مسلم 
(  َوَأيب َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَن َشِهْدُت الِعيَد َمَ  َرُسوِل اهلِل ): َما َجاَء َعِن اْبِن َعبَّياٍس قَالَ : والدليل (
 ِواللفظ لو، ومسلم  (962)أخرجو الب اري . متفق عليو. (؛ َفُكلُّرُهْم َكانُوا ُيَصلُّروَن قَيْبَل ااُْطَبة
ُهَما- َوأَبُو َبْكٍر َوُعَمَر َكاَن َرُسوُل اهلِل : )َوَعْن اْبِن ُعَمَر قَالَ . (884) ُيَصلُّروَن الِعيَدْيِن - َرِ َي اهللُ َعنَيْ

 (.888)واللفظ لو، ومسلم  (963)أخرجو الب اري . متفق عليو. (قَيْبَل ااُْطَبةِ 
( َواَل بَْ َس أَْن )-: َرمِحَُو اهللُ –قَاَل اإِلَماُم َأمْحَُد ُتْشرَُع التَيْهِنَئُة بِالِعيِد َوُىَو َمْذَىُب ُُجُْهوِر الُعَلَماِء،  (

َوأَمَّيا االبِْتداُء بِالتَيْهِنَئِة، )-: َرمِحَُو اهللُ –َوقَاَل اْبُن تَيْيِميَّيَة (. املغ . )(تَيَقبَّيَل اهللُ ِمنَّيا َوِمْنكَ : يََيُقوَل الرَّيُجُل للَرُجلِ 
جمموع . )(فَيَلْيَس ُسنَّيًة َمَ ُموراً هِبَا، َواَل ُىَو أَْيضاً نََيَهى َعْنُو، َفَمْن فَيَعَلُو فَيَلُو ُقْدَوٌة، َوَمْن تَيرََكُو فَيَلُو ُقْدَوةٌ 

 .(الفتاوى



إ ا اجتم  العيد واامعة، فمن صلى العيد؛ سقط عنو وجوب اامعة، وُيصلي مكاهنا صالة 
 .()الظهر وحداناً 

 :إذا لم يللم ب لليد إال بلد الزوال
 .()إ ا   يعلم بالعيد إال بعد الزوال؛ خرج للعيد من الغد

 :ال صالة عيد في الس  
 على كثرة أسفاره وبعوثو وسراياه أنو صلى ال ُتشرع صالة العيد يف السفر، إ    يُنقل أنو 

 .()أو أمر بصالة العيد يف السفر
                                                           

( : َقِد اْجَتَمَ  يف يََيْوِمُكْم َىَذا ِعيَدانِ ): ؛ أَنَّيُو قَالَ َما َجاَء َعْن َأيب ُىَريَيرََة، َعْن َرُسوِل اهلِل : والدليل (
، (1311)، وابن ماجو (1073)أخرجو أبو داود . (َفَمْن َشاَء؛ َأْجزَأَُه ِمَن اُاُمَعِة، َوِإنَّيا جُمِْمُعونَ 

َصلَّيى بَِنا اْبُن : )َوَعْن َعطَاِء ْبِن َأيب َربَاٍح قَالَ . (200\1:ص يح سنن أيب داود)وص  و األلباين يف 
َنا ِوْحَداناً، وََكاَن  َنا، َفَصلَّييَيْ الزُّربََيرْيِ يف يََيْوِم ِعْيَداً ِمْن يََيْوِم ُُجَُعٍة أَوَّيَل النَيَّيَهاِر، ُ َّي ُرْحَنا ِإَ  اُاُمَعِة، فَيَلْم ََيْرُْج إِلَيَيْ

، (1071)أخرجو أبو داود . (َأَصاَب السُّرنَّيةَ : اْبُن َعبَّياٍس بِالطَّياِئِف، فَيَلمَّيا َقِدَم؛  ََكْرنَا َ ِلَك َلُو، فَيَقالَ 
 .وص  و األلباين

(  أَنَّي رَْكباً َجاُءوا ِإَ  النَّيِبِّم ): َعْن ُعَمرْيِ ْبِن أََنٍس، َعْن ُعُموَمٍة َلُو ِمْن َأْصَ اِب َرُسوِل اهللِ : والدليل (
ُىمْ  أخرجو أبو . (َيْشَهُدوَن أَنََيُهْم رَأَُوا اِ اَلَل بِاأَلْمِس، فََ َمَرُىْم أَْن يَُيْفِطُروا َوِإَ ا َأْصَبُ وا أَْن يََيْغُدوا ِإَ  ُمَصالَّي

(. 103-102\3:إرواء الغليل)، وص  و األلباين يف (1653)واللفظ لو، وابن ماجو  (1157)داود 
، َوُسْفَياُن الثَيُّرْورِيُّر، َوَأمْحَُد ْبُن َحْنَبٍل، َوِإْسَ اُق ): (معا  السنن)قَاَل اَاطَّيايبُّر يف  َوِإَ  َىَذا َ َىَب اأَلْو َاِعيُّر

ِإْن َعِلُموا ِبَذِلَك قَيْبَل الزَّيَواِل؛ َ ْ ُيَصلُّروا : َوقَاَل الشَّياِفِعيُّر . يف الرَّيُجِل اَل يََيْعَلُم بِيَيْوِم الِفْطِر ِإالَّي بََيْعَد الزَّيَوالِ 
وََكَذِلَك قَاَل َماِلٌك . يََيْوَمُهْم، َواَل ِمَن الَغِد؛ أِلَنَّيُو َعَمٌل يف َوْقٍت، ِإَ ا َجاَ  َ ِلَك الَوْقُت؛ َ ْ يَُيْعَمْل يف َ رْيِهِ 

ِصرُي إِلَْيِو َواِجبٌ ُسنَّيُة َرُسوِل اهلِل -: اَاطَّيايبُّر –قَيْلُت . َوأَبُو ثََيْورٍ 
َ
. ( أَْوَ ، َوَحِديُث َأيب ُعَمرْيٍ َصِ يٌح؛ فَامل

ْنِذِر يف . اىَي
ُ
لَّيوا ِإَ ا َ ْ يََيْعَلُموا بِِعيِدِىْم ِإالَّي بََيْعَد الزَّيَواِل؛ َخَرُجوا ِمَن الَغِد، َوَصلَّيوا اَ : (اإلقناع)َوقَاَل اْبُن امل

 .اىَي. (َصاَلَة الِعيدِ 
( َوقَاَل الشَّياِفِعيُّر َوَأمْحَُد يف الرِّمَوايَِة . َوَىَذا َمْذَىُب َأيب َحِنيَفَة َوَماِلٍك، َوَأمْحََد يف أَْ َهِر الرِّمَوايََيتَينْيِ َعْنوُ  (

اَل ُتْشتَيَرُ  اإِلقَاَمُة اَل يف اُاُمَعِة َواَل يف : َوقَاَل الظَّياِىرِيَّيةُ . ُتْشتَيَرُ  اإِلقَاَمُة يف اُاُمَعِة ُدْوَن الِعيدِ : الثَّيانَِيِة َعْنوُ 
 .(َوالصَّيَواُب ِباَل َرْيٍب ُىَو الَقْوُل اأَلوَّيلُ ): (جمموع الفتاوى)قَاَل اْبُن تَيْيِميَّيَة يف . الِعيدِ 

 
 التدليل على ىذه الرسالة املباركة امل تصرة يف عشاء يوم االثنني بني األ ان واإلقامة- وحبمد هلل-مت 
 .واحلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات. 2016-8-9:  املوافق1437 من  ي القعدة عام 6


